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MOÇÃO DE PESAR

Requeiro à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, na forma
regimental, seja encaminhada MOÇÃO DE PESAR aos familiares de Ruth
Roberta de Souza, em decorrência de seu falecimento, ocorrido no dia 13 de
abril de 2021, na cidade de Três Lagoas.

A moção deverá ser redigida nos seguintes termos:

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do
DEPUTADO EDUARDO ROCHA, lamenta, com profundo pesar, o
passamento da Sra. Ruth Roberta de Souza, e, no mesmo ato se solidariza
com seus familiares, especialmente com sua irmã Nely Souza, pela dor
sentida diante de sua ausência.

Nascida em Três Lagoas, no dia 03 de outubro de 1968, a pivô Ruth Roberta
de Souza, conhecida carinhosamente como Rutão, começou jogar basquete
quando criança, ainda em sua cidade natal. Observada em um jogo pelo
irmão da técnica Maria Helena Cardoso, a pivô teve a sua grande chance.

Presente na conquista do Pan de Havana (1991), seguiu na Seleção
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Brasileira na Olimpíada de Barcelona (1992) e teve seu grande momento em
1994, liderando um grupo de novatas na conquista do ouro no Mundial da
Austrália.

Ao deixar as quadras, Ruth fez o caminho de volta para Três Lagoas,
quando passou a ser funcionária publica, trabalhando na Secretaria de
Esportes do município, dando aulas nos projetos sociais, fazendo o que mais
gostava: ensinar o esporte às crianças e adolescentes menos favorecidos.

Apesar de tantas conquistas, o maior legado deixado por Ruth é a lembrança
de sua família e dos amigos, do privilégio que foi desfrutar do convívio
fraternal, cordial e altivo de sua presença, especialmente da dignidade que
sempre acompanhava suas atitudes, além da alegria e do sorriso largo e
sincero, sempre presentes em sua face, mesmo em momentos de
dificuldades.

Rogamos a Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, que conceda a
todos os familiares e amigos o devido conforto e a necessária resignação
neste momento de dor e saudades.

Plenário Deputado Júlio Maia, 14 de abril de 2021.

DEPUTADO EDUARDO ROCHA
1º Vice-Presidente da ALEMS
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ENDEREÇO:
Sra. Nely Souza
Rua B, n. 3237 Jardim Santa Júlia
CEP 79610-332 - Três Lagoas/MS
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